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                      SUDETY   ZACHODNIE    - 4 dni  
      

ZAMEK KSIĄŻ – KARPACZ – SIEDLĘCIN – ZAMEK CZOCHA – ŚWIERADÓW ZDRÓJ –  „POLSKA DOLINA 
LOARY” PAŁACE:  STANISZÓW, BUKOWIEC , WOJANÓW  -  WODOSPAD PODGÓRNEJ  - CIEPLICE ŚL. ZDRÓJ – 

OPACTWO KRZESZÓW – PAŁAC w KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM 

16.09 – 19.09.2020 
1 Dzień 

Wyjazd z KRAKOWA o godz. 07:00 Terminal Autobusowy „Podgórze SKA”  
ul. Powstańców Wielkopolskich / ul. Wielicka. Przejazd w okolice Wałbrzycha  
do ZAMKU KSIĄŻ – (wstęp 40 zł) zwiedzanie jednego z największych polskich 
zamków. Następnie przejazd do KARPACZA – spacer do Świątyni Wang, XIII-
wiecznego kościółka sprowadzonego z norweskiego miasteczka Vang. Wieczorem 
przyjazd do Przesieki, zakwaterowanie w Domu Wczasowym, obiadokolacja. Nocleg. 
2 Dzień  

Śniadanie. Przejazd do SIEDLĘCINA (wstęp 10 zł) - zwiedzanie niezwykłej wieży książęcej w której znajdują się 
freski ze scenami historii rycerza Lancelota. Następnie przejazd nad Zalew Leśniański, zwiedzanie zapory na rzece 
Kwisie oraz  ZAMKU CZOCHA (wstęp 20 zł) - przepięknej twierdzy średniowiecznej znanej ze scen pochodzących  
z wielu filmów i dokumentów. Przejazd do ŚWIERADOWA ZDRÓJ – spacer po uzdrowisku, czas wolny. Wieczorem 
powrót do Przesieki, obiadokolacja, czas wolny. Późnym wieczorem ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nocleg. 
3 Dzień  

Śniadanie. Przejazd nad „Polską Dolinę Loary”: PAŁAC STANISZÓW - XVIII wieczny Pałac /obecnie hotel/ otoczony 
francuskim ogrodem i parkiem w stylu angielskim, PAŁAC BUKOWIEC - wzniesiony w XVI w. jako dwór w formie 
angielskiej farmy ozdobnej, PAŁAC WOJANÓW (wstęp 20 zł),  jeden z najpiękniejszych zespołów pałacowych  
w stylu renesansowym w Polsce. Przejazd do CIEPLIC ŚLĄSKICH – ZDRÓJ: spacer po uzdrowisku, zobaczymy m.in. 
Pałac rodziny von Schaffgotsch, Park Zdrojowy, Pawilon Edwarda. Czas wolny, dla chętnych możliwość kąpieli  
w TERMACH CIEPLICKICH (wstęp 35 zł). Po południu powrót do Przesieki, spacer do WODOSPADU PODGÓRNEJ – 
trzeciego pod względem wysokości wodospadu w polskiej części Karkonoszy. Wieczorem obiadokolacja, nocleg.  
 4 Dzień  

Śniadanie i wykwaterowanie. Przejazd do KRZESZOWA – zwiedzanie Opactwa Cystersów i Sanktuarium Matki 
Bożej Łaskawej z dziełami Michała Wilmanna – nazywanego „Śląskim Rafaelem”, Bazylika, Mauzoleum Piastów 
Śląskich, Dom Opata, Kalwaria (opłata 15 zł). Następnie przejazd do KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO - zwiedzanie 
neogotyckiej perły architektonicznej - Pałacu Marianny Orańskiej (wstęp 15 zł). Wyjazd w drogę powrotną. 
Planowany powrót do Krakowa w godzinach wieczornych, ok godz. 20:00 - 20:30. 
   

  Cena:   690,00 zł /osoba  
  Cena:   650,00 zł /osoba    / dla posiadaczy Vouchera Turystycznego BP ARION / 
    

ŚWIADCZENIA W CENIE:  

• przejazd autokarem klasy lux (klimatyzacja, WC, barek, DVD) 

• opłaty drogowe i parkingowe 

• 3 x noclegi w Domu Wczasowym MARKUS w pokojach 2 – os. z łazienkami. DW położony jest w cichym 
miejscu na skraju lasu, na dużym ogrodzonym terenie, przy ścieżkach spacerowych. 

• 3 x śniadania,  

• 3 x obiadokolacja ( dwa dania + napój ).  

• 1 x ognisko z pieczeniem kiełbasek 

• opieka pilota,  

• ubezpieczenie NNW do 5000 zł , podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

• Dopłata do pokoju 1 - osobowego: + 210,00 zł 

• Dopłata do biletów wstępu, zestawu słuchawek:  + ok 140 zł/osoba.  Termy Cieplice + ok 35-40 zł/osoba 

• w DW Markus można zakupić suchy prowiant w cenie 10 zł:  bułka z serem i na słodko, ciastko, woda 0,5l. 

• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

• Przejazd autokarem, zwiedzanie oraz usługi noclegowe i żywieniowe będą świadczone zgodnie  
z przepisami  sanitarnymi  obowiązującymi w terminie trwania wycieczki. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Schaffgotschowie

